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تغیرات المادة
العلومالعلوم

الجزء الثاني–الرابع االبتدائي : الصف
46صفحة 



التغیر 
التكثفالفیزیائي التبخر

الدرسمفردات 

التجمد

التغیر 
االنصھارالكیمیائي



أھداف الدرس

    في ورد كما صحیًحا علمًیا تعریًفا والفیزیائیة الكیمیائیة التغیرات مفھومي الطالب یعّرف أن 
.المدرسي الكتاب 

 للصور المعروضة بشكل علمي تغّیرھا  وفًقا الطالب بین حاالت المادة الثالث عند یمّیز أن   

1

2
 للصور المعروضة بشكل علمي تغّیرھا  وفًقا الطالب بین حاالت المادة الثالث عند یمّیز أن   
.صحیح  

بأدل�ة علمی�ة منطقی�ة م�دعًما ذل�ك الكیمیائیة والفیزیائی�ة ، التغّیرات بعض  ناقش الطالبیأن  
.المواقف الحیاتیة المختلفةفي 

3



التغیّر الكیمیائي؟الفیزیائي وما التغیّر ما 

 تقطع طالبة الصورة ھذه تظھر
.متنوعة أشكال إلى الصلصال

 في تختلف الناتجة األشكال ھل
 الصلصال مادة عن خصائصھا

األصلیة؟

تظھر ھذه السیارة مختلفة عما 
.كانت علیھ وھي جدیدة

خصائصھا؟غیّر ما الذي 



.كیمیائیةتغّیرات الكیمیائي؟ أعِط أمثلة على التغّیر ما 

الكیمیائي؟التغّیر مفھوم یعّبرعن أي التعریفات التالیة 

1

2

أسئلة

ال ینتج عنھ مواد تغّیر 
على المادة ویبقي جدیدة 

.األصلیة

خواص المادة بحیث تغّیر 
تختلف كلیاً عن المادة 

األصلیة

عدم حدوث ألي تغّیر على 
حالة المادة

.والتغّیرالكیمیائيالفیزیائي التغّیر مفھومي عّرف 3

األصلیة.األصلیة

ما ھو صدأ الحدید؟4



من خواصھا وینتج مادة ویغّیر یطرأ على المادة تغّیر الكیمیائي بأنھ التغّیر یعرف 
.والكبریتمثل صدأ الحدید ، طبخ الطعام، األلعاب الناریة، تفاعل الفضة . جدیدة

الكیمیائي؟التغّیر أي التعریفات التالیة یعبر عن مفھوم 

التقییم الذاتي

1

2
خواص المادة بحیث تغّیر 

تختلف كلیاً عن المادة 

3
.والتّغیرالكیمیائيالفیزیائي التغّیر عرف مفھومي 

. ال ینتج عنھ مواد جدیدة ویبقي على المادة األصلیةتغّیر  ھو : الفیزیائي التغّیر 
یطرأ على المادة یؤدي إلى إنتاج مادة جدیدة یصاحبھ انتاج للطاقة أو تغّیر : الكیمیائيالتغّیر 

.أو صوتضوء امتصاصھا في صورة حرارة أو 

تختلف كلیاً عن المادة 
.   األصلیة

الموجود األكسجین ما ھو صدأ الحدید؟ تفاعل كیمیائي ینتج عن تفاعل الحدید مع 
)الماء ( في الھواء في وجود الرطوبة  4



انا اينشتاين الصف 
حالة الماء؟ تتغّیر كیف 

شاھد الصور التالیة 

برأیك كیف یمكن للماء أن یكون بحاالت ثالث ؟ 
المؤشر على  ضع

العالم اینشتاین



 

.تمثل الصور اآلتیة المادة بحاالتھا الثالث 

الحالة الصلبة الحالة السائلة الحالة الغازیة



.أجب عن األسئلة اآلتیة

الحالة الصلبة الحالة السائلة الحالة الغازیة

حاالت المادة تكون دقائقھا أكثر تباعداً بعضھا عن بعض؟ أّي 

ما عالقة عملیة التسخین بحركة دقائق المادة؟

حاالت المادة تكون دقائقھا أكثر تقاربا بعضھا عن بعض؟ أّي 



التقییم الذاتي
الحالة الغازیة الحالة السائلة الحالة الصلبة

الغازیة حاالت المادة تكون دقائقھا أكثر تباعداً بعضھا عن بعض؟ أّي 

؟                                        ما عالقة عملیة التسخین بحركة دقائق المادة
تزداد حركتھا وتتحول من حالة إلى أخرى

الصلبة حاالت المادة تكون دقائقھا أكثر تقاربا بعضھا عن بعض؟ أّي 



حاالت المادة ؟تتغّیر كیف 



؟؟وملاذاوملاذا���ا��الة�السائلة����ا��الة�السائلة���دقائق�املاءدقائق�املاءمما�ي���يمثل�ترت�ب�مما�ي���يمثل�ترت�ب�  أّي أّي 

التقییم الذاتي

1

2

الذي ما اشرح سبب اختفاء تجمعات الماء الصغیرة على الطروقات بسرعة في الیوم الحار، 
یحدث في الماء؟ 

2

3

.المعروضةحاالت المادة وفق الصور تغّیرات اشرح 



؟وملاذاوملاذامما�ي���يمثل�ترت�ب�ا��ز�ئات����ا��الة�السائلة�مما�ي���يمثل�ترت�ب�ا��ز�ئات����ا��الة�السائلة�  أّي أّي 
التقییم الذاتي

1

.المعروضةحاالت المادة وفق الصور تغّیرات اشرح 2



.ألنھ حدث تبخر لقطرات الماء بسبب حرارة  أشعة الشمس 3
إلى الحالة الغازیة تحّولت المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ثم تحّولت      



:اآلتیةاستمتع بحل األنشطة 



اختر ما یناسب المصطلح العلمي في الجدول التالي بوضع الرقم المناسب

(     ). الصلبةالسائلة إلى الحالة  المادة من الحالةتحّول التبّخر. 1

. (     )إلى الحال السائلة المادة من الحالة الصلبةتحّول التكّثف. 2

 1 نشاط

. (     )إلى الحال السائلة المادة من الحالة الصلبةتحّول التكّثف. 2

. (     )المادة من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلةتحّول التجّمد. 3

(     ).  المادة من الحالة السائلة إلى الغازیة من دون غلیانتحّول االنصھار. 4



)  3(   . الصلبةالسائلة إلى الحالة  المادة من الحالةتحّول التبّخر. 1

)   4. (  إلى الحال السائلة المادة من الحالة الصلبةتحّول التكّثف. 2

)   2. (  المادة من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلةتحّول التجّمد. 3

   1ذاتي النشاط تقییم 

)   2. (  المادة من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلةتحّول التجّمد. 3

)   1(  . المادة من الحالة السائلة إلى الغازیة من دون غلیانتحّول االنصھار. 4



طھي 
الطعام التغّی������ر اخت������ر ن������وع 

بوضع 

فیزیائي تغّیر
كیمیائي تغّیر

سبب االختیار           
 )التبریر ( 

:في الصور أدناه مستعیناً بالجدول التاليالتغّیر ناقش نوع 

 2 نشاط

بوض��ع التغّی��ر اخت��ر ن��وع 


 فیزیائيتغّیر
 كیمیائيتغّیر

سبب االختیار              
)التبریر ( 

  

)التبریر ( 

األلعاب 
الناریة



 فیزیائي تغّیر

انصھار 
الجلید التغّیراختر نوع 

فیزیائي تغّیر
كیمیائي تغّیر

سبب االختیار           
تشكیل )التفسیر ( 

الصلصال

:بالجدول التاليمستعیًنا في الصور أدناه التغّیر ناقش نوع 

 2 تابع نشاط

فیزیائي تغّیر التغّیر اختر نوع 
كیمیائي تغّیر

سبب االختیار              
)التفسیر ( 

الصلصال

فیزیائي تغّیرالتغّیر اختر نوع 
كیمیائي تغّیر

سبب االختیار              
)التفسیر ( 

صدأ 
الحدید



طھي 
الطعام فیزیائي تغّیر   التغّیراختر نوع 

   كیمیائي تغّیر

سبب االختیار           
)التفسیر ( 

إنتاج مادة جدیدة تختلف عن المادة األصلیة  

:بالجدول التاليمستعیًنا في الصور أدناه التغّیر ناقش نوع 

2تقییم ذاتي النشاط  

التغّیراختر نوع 
فیزیائي تغّیر
 كیمیائي تغّیر

سبب االختیار           
)التفسیر ( 

إنتاج مادة جدیدة تختلف عن المادة األصلیة   

)التفسیر ( 

األلعاب 
الناریة



    فیزیائيتغیر

انصھار 
الجلید

التغّیراختر نوع 
  فیزیائي تغیر
كیمیائي تغیر

سبب االختیار           
)التفسیر ( 

مادة جدیدة  لم تنتج 

تشكیل 

:ناقش نوع التغیر في الصور أدناه مستعیناً بالجدول التالي

 2 تابع نشاط

التغّیراختر نوع 
    فیزیائيتغیر
 كیمیائيتغیر

سبب االختیار           
)التفسیر ( 

لم تنتج مادة جدیدة  

تشكیل 
الصلصال

التغّیراختر نوع 
فیزیائي تغیر
 كیمیائي تغیر

سبب االختیار           
)التفسیر ( 

إنتاج مادة جدیدة تختلف عن المادة األصلیة 

صدأ 
الحدید


